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Sã,) da sua interessante 


,iío os seg....Í.t1tes capitulos: 


Ideologismo brasileiro, 
salvação nossa 

ouço frequentemente que o 

Brasil parn se reorganizar te

roi de escolher entre comUfifs~ 

nw e fa.clsmo. Escol/ler nâo 

seria uem o termo. Porque es

colha presupüe direrença. e c 

·t'-io epidermica. tão superrici~ 

,ai, tão tão 


a
;C:s
. e eo.nunu.'m,•... 


<nas, ultimo t" 

'mais 


da acs 
sua p~suposto 

o primitivo blhdade h,umana. 

ou de comôate e fi fas- outro J!ens,o sa.lval"'110S,-ão 

cismo atua!~ do mesmo modo . tnteligencta e a 

que entre o comunismo pri.. aquela s~mprt! mas 

mitivo e o comunísmo atual, adverhr da lmpos~ ,sempre . . 

<:õm passagem pela ]itep, ha do . ~hanteclerismo enslaame~to e aInda o 

tanta 4irefença quanta foi a na ordem POh~l('a, esta. a !10s- de Jesus: «a, o que de 

semelhança çntre fascio de sa bondade. nao Cl nsentt~d~o ,Deus. n Ceza~ o que de Cc.. 

combate e comunismo'primiti- em q~e nos eõnIormemos .com zar". . 

vo, quanta é a semelhança en· o r~lllmen de prepotencla e_E q,!e ~ ensinO e a Carlos e muitas outras .... _'~~•• 

ire comunismo atual e fascis- de mtolerancl8. çao tpcn~ca em. !odo5 político.. 

mo atual. Dessemelh"nças Para o Brasil uma ot- graus e form.as s':lam O" dr., ·Jol!.o". Nevetl 
apenas, na sobrestr"tura. • - 'I • derados o pnmordl.1 de\'cr 

Do ])Q!chey;smo primitivo gamzaçao braSl e.ra Estado, c nunca uma 'on!e mente'uo'lavcl no seu ,dilS6llrs'I:,.~llllS~m.(!o,foj'Jlill 
"ji~m como dos faselos de Como', ~lujlO simplesmente: redltos, - concelluado ,como lmprésll4o·ná eidllde' qlle 
combate a c:xperiencia se fez urna -reorganização que ser~ seu rendam~nto a valonsa<.:&o de radio. 
e hoje não 1""siqucr na Rus' vindo aos vitais interesses na- ,"fellva e economlta O ministro da Jllstiça. dr. Ma1ll'icio 
sia~ quem pense em -comunis· clOUáis se mantenha ú altura. disse, em resumo, o seguinte: 
mo inlegrr,l. Ali. de !la muito nosso puro idealismo. ~lasI::~~f::~~.\~;~~~~~~:'::~i:~~;~~,; -Em face desta brilhante assemblé~,' ejá se yoitou ú propriedade como': ~luito simplesmente: ':;~:~:~i'[
prh·3da. ao comercio inlerno. f>ro\'enuo ã defesa e ao aper' dos aplausos qlle coroaram, com jllstlça, a n 

Ú moeda. ã capita!isar:ão. aos feiçoamento do organismo na· r lfil\JCU11!UQ oração do eminente leader, nlo- s&beria .Ul"",r"ti~' , 

Bancos. aI,) imposto cobrado donal hrasi1ciro sem nos des- João Neves falou ao país ou pelo país. 

em di'nheiro. em!im, a todas viar dessa vo:açiio que " Para o homem püblicfl era Ilma felieidadehar
essas toneres('iJes (:apifalis~ nossa. sem contrariar a essa monizar 08 seus sentimentos com os seus atos.. 

tas que o hokhe\'ismo preteo" que {,
dera raspar da organizaçao fazermos. no mundo, E O orador, neste momento, como homem de 
ecnnomico,fínanccira rU55", dos ideais de governo, sentia-se feliz por verificar que está agia
l'rincipios dados como basila- humana. do de a.:ordo com os sells 'sentimentos. 
<os assim do comunismo inte- , do organismo seu mandato não (. Bemdigo, a felicidade de me encontrar á ca
~~~ALaf:fr~c;~~~ra~~sci~feir~~ se um cl~~ nem dos q~e becelra desta meza; bemdigo, pois, esta oportuni
mente na pratica: um a u"',-I resgl1raf<lem P~~'l,l~~~~e ~~1UR1~ dade q~e me releva o sentimento da opl:!ião, 

alJ oU(il0 da propriedade priva- \"oraí:es e 1115<1"1""015. A reinar a sua aspl1'ação democratica. 

da. supressão da moeda, pro- meira. principal, essential de idéas Levantemos as nossas t&ças pela virtllde do 

i~~j;:~me;;~o d~"1~~;;~osin~r~r~ ~ii~J~d~iS~~seS~~;io~a Estados entre o povo e eminente chefe de Estado, tão seguro na slla dedi~ 

Bolsas. imposto ""brados in· br.lsllelros Par.. delesa sempre b licito a cação á callsa do povo brasileiro». 

"atura,-Iodos esses postula· nossa soberam,! l"eclsomos se jazendo entender pelo es. a ant.~ln~; ~ As pala.vras do dr, Mauricio Cardoso foram 

dos dos revolucionarias loram antes de ludo de refortalecer lrangelfo que, sem arrependi- da ma' calorosamente aplaudidas pelos presentes, que &cla
um a um. repudiados de ha a unidade nacional. e para mentos possivei., acaba se dei- ontem lUafam vivamente o nome do titular da Justiça. 

muito. Porque geralmente se isto c' imlispensavel que, de xando 01111'0111"' e vencer por -O <Ir. José Amerieo de Almeida, ministro da 

ignora que Isto se dl"l na Rns· "erdade, Hsseguremos a í!!11al· clu. Demais, ti terra (, encan- Via"ão, não tendo ""dido comparecer ao banque-'-,·

sia, como igualmente se igno· dade politica entre os Esta tadora nns SC\lS ecoarias ma~ y y .... 

ra que todos os principios dos. Aos Estados menores e111 ,gni!icos. majestosos, imponcn-I-----------,- te, envioll ao dr. João Neves da Fontollra o seguia, 

(undamentais do bolchcyjsmo pupulw;tio. em terrjtorio. em I' tes ou mansuetos e apazigua~ IJade.. te telegrll:ma: . 

o foram tambem do fasclo df riqueza em cultura, basta jã 

1
dores n" paz e na fortuna que horriv,,,, 'luasi .QueIra aceitar a segurança do mell grande' 

'tombate, geralmente nUo se essa inferioridade, e não con· prometem. Ij~ig~:I~~~~~~~})~~d~evida " apreço, como se estivesse presente á homenagempercebe a grande semelhança sitamos que tal ou qual des· Com o .. imigrante·capital, já que lhe é consagrada. a que me aSlWcio cordi,al
essencial' entre fasclamo e 50- "acrescida nã~ se púde esperar a. mesma 

'vietismo, assim nas suas ori' política. E' ou cOIsa. Falla"lhe O coração, o mente, em mell nome co no da Paraiba, sempre re~ 
;gens como nas suas lórmas uma lederaçã", grande. o poderoso enredador conhecida ao impeterrit~ patrono dos sells dias de 
'evolutivas. A diferença nüo .: o Brasil conti M de misteriosas alianças indis- martlrio e de gloria Civ,ea». 

, l'ie doutrina, e de h!cnkn. O Federação? Sim; de soluveis. 

comunismo ~ ,hrutalmente ~Ias conceher-se-<~ uma Dos imperialismos vorads~I~~;,';,~i~::,~

tranco. 0. fa,sclsmo é ' em, a_qual fique fi simos precisamos defender~nos I ( 


o'cap1ente IllSH:uante. )'Ias do ,arbltno. dos captl~ pela imediata e rig~Jrosa nado
zeNne que dtÍerença dos mtcresses de um ou na1isação de uns tantos instru

, existe o poucos federados a mentos de produção e de umas 

; tal da dos demais'r E', pois~ tantas fórmasde atividade eco .. 


f!e,cessario que_ nos corpos po~ nomka, quais, por exemplo. 

hbcos da naçi,tO fale com a respectivamente: as qut\das 

mesma autondade qualquer dagua, as minas (assegurada 

Estado. :\-las como falar com a ao dono do solo preferenda 

mesma autoridade: se contra para o arrendamento do reg.. 


Estados" se pecdvo sub·solo)-a siderurgia 

das «grandes os serviços de viação, luz, 11,,~~f.d~:~:~~;


energia motriz, etc. I ( 
igualdade E se nOs disserem que o 


_ onde ha~ Brasil preCisa muito do capiM 

que ditou. a , eondenaçao repr.esen- tal estrangeiro, respondamos, e 


advogado"" ItalIano puntdo e entanto aquela à 19ual- teremos respondido com uma 

por haver pensadO," simples- pollt1ca ê condição «St~ verdade-res~ondamos que se 

nHmtc por haver pensado, em I~e qua no~» de~ outr,!s moda- o Brasil precisa do capital es.. 

matar Mussoliní. Lá e câ O hdad~s de 19u~J~ade tnf~j~n':'"!1w tr:1ngf"'rn_ mu~to mniq rrecisa de!",ndel1ciii-m81. 


"fi mesmo ~h\Hlrt!(l delUo de t s:!\·(~·I;;:, ('~?('r:Cl;,,~ !:d !-lf!t:r,\· i ('sle di) Brusil. tào cr:no (! que' . 

pensar. u mesmo absurdo (Ít!; ç:\<J, <lual::;, p<-t' exemjJlo, a os IJ<.th;cs de gnmcles reCursus Isujeu;ãv
,/" 
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Estra~a de rOdag~ Pa'lhoça-Paulo Lopes
As obras dessa estrada podem se distinguir .'etrl;·dualí (quasí'cooduidos), os serviços de conslruçãoe os de 

parles, .. .' f . Para a transposição do morro dos Cavalos foram 
1)=Rec{1n5truç'ã~ de um caminho eXIstente entre {) mu" 'Üs seguintes estudos: . 

nicipio de Palhoça e a vila de Emenda de Brito; I)-Reconhecimento simples para determinação dos poa' 
2)=Construc;;ão de uma estrada de rodagem, de 2a" c1as* tos obrigados de passagens: 

ligando a vila de Enseada de Brito íl de Paulo Lopes. 2)- Reconhecimento a bussola, acompanbadú de nivela~ 
Os serviços foram atacados no dia 8, de Novembro des~ mento barometrico; 

te ano e foram assim diseriminaõos: uma turma de cento e 3) - Desenho da planta e do perfil do reconhecimento-~ 
poucos homenS atacando a reconstruç~o do caminho exÍ'3- estudo do eixo e de grade provaveJ; 
tente entre Palheçn e a Enseada de Bnto e uma hlTma, de 4) ~ Exploraçüo;
estud-os, organizada e chefiada pelo Dr. Candido Chaves, pa~ 5)-Nivelamento de precisão; 
ra proceder os estudos a partir da Em-eada de BrUo com ru.. 6)-}<"oram marcadas e tiradas as seçções transversuis de 

u Paulo Lopes.. 20 p.m 2(1' metros, e a 30 metros, no mínimo, pitfa cada lado 
A reconstrução constou, desde o inicio. no melhoramen.. da poHgonril de exploração;

to das condições técnicas do caminho Palhoça~Enseada rle 7)-Desenho da planta topografica com curvas de 
or,aa,ti.." ..,.1 Brito, isto t, fornm melhorado!!', nesse cAminho, os raios de de metro em metro; 


abatidas as f"mpas e aumentada a largura util de ro- 8)-Desenhos dos perfis longitidunais e transversais 

para 5 metros. ' estudo de grade na exploraçl1'io; 


A turma de estudos estd assim organizada: l' ,um en~ 9)-Projeto do eixo em planta; . 
s€nheiru niyclador; 2-'um secionísta; 3' um panlemétrista; 4- 1o)-Locação do eixo de projeto no terreno, seu mvela~ 
um auxiliar de campo: Õ' um balisa r':; 6' um baHsa 'vtmte; í' mento -e projeto da linha gradiente definitiva; 
um vaqueanoj 8' um cosinhejro; 9' dois loiceiros. ll)-Estudo do serviço de drenagem e seu protelo emptanta;l"lllel[ll~t..u ... 

Essu turma estú munida de barracas, camas de c~m- 12)-CubaçllQ e orçamento provaveJ, inclUIndo 
palll13, pranchetas e material de desenho} nrnbulancít'!_ trens te e confecção dos aterros. . 
de cosinha. tres animais para transporte, etc. Concluidos todos os trabalhos, a vIagem entre 

Os estudos fOfflm. ao meEmo tempo ,que a reconstnl" polÍs e Laguna llodeni ser feita em automoveJ, mais ou 
,ilo. inidados no dia 8 de Novembro. nos. em 3 horas. O eSÂldo do «:arvão· 

.Jo B. Foi estudado e calculado o r~01o par~ Paulo Lopes te.no Pelo .Jr. José da Costa lloellmann. Preleito de Floria- nacional.. : do, uf!lcamente em Vista .os J)f€C~lt(l~ teenlCOS de cngen~anal nepoHs, acaha de ser realizada uma tra.n~a~ão com o Ban.c? i O ministro da Marinhil co

prlnllpaln:u:n1e !lo que dlZ_ respeIto a segurança, ve~ocl.dade Nadanal do Comerdo que deu ao mUmCJpIO, como se venh-: municou ao seu cole a da 


IBs4i4lÚO dos e ~econonl1.a. Felt~ abstrá~<lO t.'ompleta de ,,:onst,antes m~mua" ra dos dados abaixo. uma vantager;n de Rs. 26t::515$750. • ; Viação que designvu ~ pri~ 

.I .I <:(i~S de lelgo~" fOi detc:rmJ1wd~ o tum,o ~~lI,S _ou menos de Consis,tíu ~SS~ tmnsaç~tO. em fl~r em DUZENTOS E meiro tenente Antonio 'Carlos. 
 • 

l"'Y"'IUJ'~114 S, W. para Albardao e. da!. para 20. ale 2~ S. W., apro' CINCOEN1A CONTOS a dlV1da eXIstente até 31 de lJezem' Haja Cabaglia para secretario 

ximadamentf', corn~ rumo p~ra Paulo Lope~. ,bro deste ano, deyendo f) resgate ser ~~etuado em l~ presta- da comissão incumbida, pgr


Pelo reconheclInento feIto ,nf) mez de- No\'e~:bro fOI da" Çnes stmestmís de 20 contos e 2, taml,p.m semestrms. de 25 'aquele )'linisterJo do estu(Jo

do como provayel o desenvohTJmento de 20 ltdometros da conto!'!:. . . ." do carvão nacional, comO


do Enseada de Bl1tO ti Paulo Lopes. ,. O total daquela dlvHJa era dó! rs. S59:n33S950 e orlgma" combtlsUve1 para o emprego
são do Encara.nuo a q.uestuo s,obrc os pontos .de Vista aCllna Vil-se do seguinte: n'i vegação mercante e de 
d-o:; deste fOi proredldo f no dm 12, o reconheCimento H UUSSC' . . .. ( na 

vação dos ni,'elllmellto barometríco para estudar as possibiJida. I promissória, venciea em 1-9-1917 147;J,.J.~~o~o guerm. 

vos e eleição da dos Cavalos, conhecido c'}rnú um I li _ 3:15",660 _______ 

lhe vae dirigir os destinos no se opôe iI ligaçÜo. por eslrada de ro· 151:504$710

ano proximo.  adma, Juros hlé 31·12·1931 e quotas de in· Resubado da emllçlo·.. .. cuidadosamente o terreno, resolvcu' terrupçiio de prescrição. 213:5H4S9M de 28 de dezembro de, 

nu:r~a gurganta aH existente, euja &Iti- 365:0895610 • 1931 
morto, é de 1o~ mefros acima do nivel me~ Amortizações em 1917~ 19tH e 1926 5:255$660IBstltujó Histurlco E' o eixo mais racional, tanto sobre o ponto Lotpria da Capital 
como economico, Vivida em ai de Dezembro de 1931 :lõ9:833$950 Federal f. 

!":::~~r~i~oG,~~:~;~~~, d; q~:. ta do morro er~~:~':, ior,r~~~~ag~ ~~s'lJ'Jl;!;;'C;o. g":g::~: Total dos juros de 10'1, sobre e3SIl I.) 73.104 20:000$000"
importand •• conlados de 1,1-1933 n 2) 311 889 5E Smajor Alvaro Tolenlino de do o primeiro quilometro, por deliberação do 'xmo. n.r. In· 30'6.1989. caso losse essa a divi· 3'í 10'503.. 

Souza diversas publicações terveutorFederal, quilometro esse que tem as seguintes cn· a ser resgatada em prestações de • • 
oliciai. do Ministerio da Agri· roleri"licas tecoi.as: 40 c"ntos anuais alé 1935 e de 60 4, 1?889 
.:ullura. bem como jornais ano Tipo: Estrf!oda 'de 2a' classe <:ootos anuais de 19l16 em diante 156:681$600 5. 211,582 
tigos e ·modem'lS de Sanla Largup ulIl:. 5 melros -- 6' 61.117 1:000$0\)0 ;' 
calarma. Rampa maXlma: 7, 6 010 TI'19'9 516:515$7110 7 68 °27' 1'000.000:-A posse da diretoria re- Raio minimo de Curva: 48 metros ala fi ser pago ate '. .....J ... • 

cem.el.lIa eleluar·se.á na' pri. hlclinaçãs media dos laludesde córle: 3: 2 Valor em que é fixado a divida. pa. 8 ... 69.910 1:000$000 
me/rã d" mês rnetinação media dos taludes de alerro: 2:3· ra ser resgatada como consla TodOs r.s numllros termlna
proximo . Não lerá mudança de gradiente em curva, Para. toda ~ acima ~ dos em 04 lêm 4$000" 

·:P~r mo!i'.:o ~udança de linha gradiente será intercalado um patamar 001- V.'~TAGE~I DA TRANSACÃO .'!66'SS"750 TodOs. os numeros tei'11!i.... 
a btblIoleca nao mmo de 30 melros. Mo_". - •.• d em 4 t- 2$"·0'" 
més de Janeiro Atualmente estão ativados 0$ serviços de reconstrução ,.:::. __ na 08· em ~\1~, ,u:~ 
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.~_____________~.::...E_P_UB_LICA-F1orianopoUs, terça-feira, 29 de d, õembro 

Vida Social \ Acompanhado de sua fi· 
= Ib~ ~borita Aurora Bim-j João ,Batista 

~a;:::;:;:~t%:ria Euge ,~;~:j::=: ~~, ' '~'!I~5,·am.'. ~ ....I.,.X .:'~::.F;:~~~:~!~: ~llios 
nia Pterre. filha do sr, espl', __L eI B' L,_, - d' Y t.J 
!no Eloi J, Pierre; IAncnsg o Iane""", m ua' l 

_J. 	 aWlirem a _a·de 7. dia que 
celebrar no dia 30 do corrente, ás=: ~~m~~I:~I\. L:'Pel~acema !rial. _ ! O grande sortimento de sedas de todu as qua-

Sôbn dOE S~n~os, esposa do -Rcgresso;'ontem aBltlllle. J'daL-'__ I' '" L_ 	 na Igreja da Freguezia da S. S. 
sr: J, Perml.mo dos San~s: nau o sr, José eandlda da I UCII, tn"""mes. VOI s. inllOll, cretones, em inlençloaiílmade seu sempre l~mbrlldo esposoofi~I&1 inferior do ExerCito, Silva, agente fiscal do impos- mOlins" colchas de seda, e algodao meias pai Joilo. aatiat.."·-9 jeven David !'ontes. 11· to do consumo, de todas as qualidad-, lombrl'nh•• d*lho do sr. dr. Hennque Fon' 	 ,. _ v Agradeccllla todas as pelsôas que comparecerem t.s. j'hlz lederal substituto; I . , seda e algodao, e um variadi..imo IOrIÍ
-a senhorinha Marl.. 121..• Jose Pe/s/maun - De Blu· d' d peI' L, este ato de religiao e c'tid. ~e,

bel. filha do sr. Archlmidea manau Chegou o sr. José· mento e uvu e rca,o que na de mais moderno,
Taborda; Pel~lm.nn. seeretl!rlo da As' h J h 	 (2.·1) 

-a exma. sm. d. Vlrglala ROOlaçilo ComerCIai de Hlu· que aca a ae Tece eT a 
Coelho. esposa do sr. Dulta-" menau. I C S 
Vi~~O~.h8~berto de Sena Pe. Dr, Fe~itas Melro - Esteve A A DAURA 
lelra, escrituraria da r.e. nesta cidade o sr. dr. Freitas 
leitura Municipal. Melro. advogado em Blume· E QUE ESTA' VENDENDO 

-0- nau, A PREÇOS BARATISSIMOS 
NOIVADOS 
Com a gentil senhorlla ~!a· Lira Tenis Club Ru. JOão Pinto n" a r~a de l,ourdes Demoro, IUD' Foi Inaugurada no dia 25, 


clon?ria ria 8dminjstraçllo com briohantes restelOS. a ~~~~~~~~~~III![II•••~II!!!,,~"'I
d". Correios deste Estado e Dava séde do Lira Tenis: 

filha do ralecrdo coronel Pa- Club Florianopolis. !acompanhou 80 salão, onde Tesouro do 

dro Demoro, contratou cas,&' O ato Inaugural r.aIlZOU'8. logo depois tiveram Inicio 8lI A 
mento o .sr. dr ..losé Dal ers' áa 16 hntas, em presença da danaas, que 6e prOlOngaram" rr~cadação efetuada pela 
ti!', medICO residente na Ca· diretoria, 8Oe108 e convidados, multo animadas. até altas ho· Sub·D,retorla de Rendas, até 
pllal Fede~al. . Re falaudo. por e'5" oC8slão, o ras da madrugada de domino dia 28 do corrente. 

Aos dls,!utos !l'!"V~ plt· sr, dr, Rupp Junior, orador do go. 	 Do Estado 97:472$~64 
blil'l1 envia lehcltnçoes. CIUb, I' = Fundo Eleolar 1:8895300 

- ApOll roi Inaugurado o re· ENTERRO 
O sr. Adalbetlc Sabino. trato dote8ou~lro do elub'Ojanira Schmidt Viei.ra 

funcionario da Companhia f!~:i~~i{~om~r;::::t~~~n:r, ~tl Realisou'se anteontem fez.se re. 
Lage, conlratou casamento lar Buseh. Iá tarde o enterramen- presentar no enteuo pe.· 
COI'1 a senhorinha Ametica Após a ceremonlada 10aU-lto do cadaver da exma. lo seu diretor sr. dI'. Ne. 
Lehmkubl. faha do sr. Caro lau~~~::tJen~~::t~1s~'ltt~:~ era. d. Djanira Schmidt rêu Ramos, p.elo seu ge Essessãb
los Leltmkuhl, iuncionario oe bombóll8 e brinquedos áal V~eira, esposa do sr. Sl!d~ rente sr, AtalIba Neves e bôas-féstasque·H .\, L creançll8, . I VIeira, gerente das oflcl- pelos empregados de su

onle !IICIIO uz. Seguiu.se animado baile nas deste jornal. as oficinas. 

VIAJANTES que se prolongou até melai O feretro 8.aiu ás 18 FALECIMENTO 

Regressarm de ,'orlo Ale· Doite, horas, da resldencla da Em A ". d _ 

gre a exma. Sta. d. Maria Por. o'familla, á rua Ruy Barbo· racajU, t>n ele!!' 
tinho de 1loraes .. esposa do Club 12 de AflOS! 9 18a. dem atul!mente, o /lOno Extrações 
nosso eom\>8Ilhelro de trabs· Sabado ultimo o Club!~ Viam· se sobre o caixão conterraneo •• Decio Cou. 

da P 	

Lotrriade·· 
balho ar. Antenor Moraes. d. de Agosto realizou um mag'l . .... Quarta-feira 6 /:
Corlo.. Portinho de Moraes Dllleo baile nOll .al<lea de sua I e carro funebre lDumeras to e sua exma. eeposa d, 8::	 -fetra 13artaSales. esposa tio dr. Sales de séde. em homenagem á gal·!coroas. Dorotéa de Carvalho Couto dnta .feira 2I
Oliveira e o joven Ruv Por- lante senhorita Izabel Leu, Com grande acompa· I d d' 
11nho de.Moraes, quarin anis· Rainha dos Estudantes. nhamento O corte. passaram pe o . ~OIto ,I! Quarta·feira 27 
·ta de medieinn e !!lho do ar. A homenageada loi tece', para de perder a sua filhinha Mana, ••_________... 
Antenar yloraes cirurglllo ~~da ~2 e~~gada pela dlr9toria· .. Celestina. 

Empreza tine - Teatral Ltda. Amanhã-Soirée chic-Amanhã
, C in e=PaIace Apresentamos a versão f!r:daa~g~~~~:d:a belissiMa opereta, toda Duas sessies 

A's 7 eI h.rls 
Aparelhos J[OYIETONE e VIT AFONE, funcionando lo no -aBatia 

perfeitamentt' bem. 	 " 11 'HAROLDO UOYD 
O nababo da alegria em a mais 

HOJE - 3a. feira, 29 de dezembro de 1931 - HOJE engraçada comedia deste mundo 
e do outro 

A'S 8,15 HOR,\S ~l\l PO"TO -PREÇOS - 2$oon·I$500 

PROGRAMA HAROLDO 
Flol' de campo· Canto em I parte TREPA-TREPA 

Um sUl'uní na cidade· DesenlI) 

Yoz do mu.ndo • ,TornaI Movietone HAROLD::> LLOYD é o 
mais comico do mundo, Não 
ha outro que com ele po$sa 
competir. em fazer rir o publico, 
em empolgar a multidab..FORça DE QUERERI HAROLDO LLOYD apre
senta-se neste seu filme simple$' 
me.. te adoravel. o que o fará 

Um film to<io falado em espanhol com mais querido do nosso publico. 
Um film~ luxuoso e colotido da First National de distribuição 

P"ramount, com: Bem/ce ClaiTê, celebre cantora da Broadway eM~rla Alba A lexander Gra!J. 	 Super produção 
I Lilian. Tasbman, Lucien Littlefield. Luiza Fazenda, Ber. Roach,Super-produção Pararnount 	 Paramount .

Jocelym Lee e Mildred Harri$ 


(Estes filmes ndo serão exibidos em mdtinéd Este (,Ime não má I:xibido em Malinée 
 10 LONGOS ATOS 10I --------------------.---------o CIN'EMA ansiosamente esperado pelo povo, 

.. Inauguração 
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mercerlsado' 

ceta 
11M especificados

Gado bovino, por cabeça , 
Gado cavalar ou mulU', por cabeça 
Gado ovelhum ou Iulno, por. cabeça 
Galinhas ou 'frangos, por unidade 
M8l'I'8COS ou'.patos, por unidade 
Perüs" por .1llIlClade 
Outras a:"elJ,por 1Illldilde 
Rerva mate beneficiada, por 15' quilos
Herva mate cancheada, por quilos 

790:0005000 . OBSERVAÇÕES 
I-Oa deapachos de exportaçllo só serãovaUdoB .para 

o embarque, de generos dentro do prazo 'de (30) dias ultlls 

contados da ,dalej. do pagamento do Imposto..Flndo este pra: 


15().'O<[)Olloool %0, ficarM sujeitos á diferença' da pa,ula, sempre que IIGu, 

ver nela:a1teraçllo para mais, excetmíndo'8e 4) que S8 '., dia.
1.1::::l:::' põe.no paragraf.. unicO.,do artigo 198, do Regulamento para


;, a Admlnlstraçlo da Fazenda. ., '. .' 
II-Psl!'a a taxa de 7 '1" consigoada nesta tabela, a,. 


3111l;~[)Ol",~,o I pensa a banha benefioiada que lrlr exportada em latas no. 

vas, trazendo Impressa. ou estampada vlslvelmente a marca 


~ do labrlcl1,ll\l!,!)!I, d<L~xpol1ador, !la fórma do deçreto n. 77 j
565:000$000 de 21 do m~lo de 1920. " , ... ... 
IlI-.A média do peso du couro crú seco será de 12 qui

los <ula .salgado,de ~5 qIlUc,. .. , .... ,' .' 
110:000$000 IV-São livres do bnposto de exportaç'o, pagando a. 
220:000$000 penas 2'1. de expedient~: algvdll.o em fama, fio ou paats; 

eleool d~sDat11r~do, sçucar crlodal, moido ou triturado; ca. 
§ 17 - Renda ~~:~:~~l~~~~iêaú; cevada, chá, crina vegetal, flores nrtlficiale, farinha dê
116 - Divida 	 mandioca tipo surul, farfnha de milho; rendas, crivos ou 

bordados feitos. á mão; glicerina.

.§ 19 - Taxa de metragem 12:'GO~'Joool rll a Europa e Amorlca do Norte,

'§ 20 - Renda de Serviço de Expanalio ou em bruto, 


: Agrfoola e Ji1~grfEXTRAOHDINARIA 3:600$000 rae a, vidros, v n o e uva ou 
'li 21 - Indenlsaçõet', restituições, dona gra. de qualquer fruta, alo, cebolas ou quaiEquer legumes, frutas 
• tullos, rendas dOI! proprlos estaduais e frescas ou preparadas, pedras calcareas e scus preparados,

auxlllos diversos 3óO;oou$ooo xorque, sebo, linguas Recas, ossos e miudo8 de animais bo. 
§ li! - Beneficios dali loterias 560:000$000 "ioos ou sulnos, camisas, colarinbos, punhos de linhos ou de
li 23 - Mult.s dIversas e desoontos por

infrações 'I'gulamentares 280:000$000 ~~g~~~~~:a[f,a;~a~~': n~~ f,~~";J~: r~~y~;t:~o~~~o~e~:~
li 24 - Cobrança da divida ativa . 300:00*00 ti verem sido incorporados á maSlla de sua riqueza comum. 

RENDA COl! APLICAÇÃO ESPECL\L V-Considernll1·se incorporados os ~neros, quanflo fo
§ 25 -Taxa. de cais, conforme a& leia em r<m revendidos DO Estado ou nele permanecerem armaze. 

vigor 200:000Sooo Dados por tempo excedente de noventa dias. 
§ 26 - Taxa de diversões bO.'OOOSooo VI-As bagagens, ainda que não embarquem junta·

lli.ooo:ooo$õOO mente com os .eus donos, são isentas do Imposte de expor.
TABELA N.I 	 taçlio <l do de expediente. 

Direitos de ex~ort8çllo para os generos de produçRo VII-Para a exportação de queijOS, fabricados na zona 
do Estado ou a eles incorporados na forma da observaçllo serrana, a pauta serli leita de a,ôrdo com o preço vigente
.D. V. daquele zoua. 
~ardente de cana VIIl-·As taba•• serradas para caixas, de pinho ou ma· 
'!>l~!,1 purQ rteira de qualidade, são consideradas como madeira serra 

;;Aííalà , da, quando aplainadas apenas de um lado s6. 
"Amendoim 
Arame fàrpadd TAilE:LLAR!l 
Arroz em C88Cd 
.Arr,oz piladô 8Püal' Silo franels]' !-----:"j-
Atroz ssnga 00 Il&'ai Lugunn Culras! . i OUkOs 

Açuear mascaVQ tlasse JGín"lle, Blum.Da~ '. !lIdades I Vüas '1 lugares

Açucar sJ}mellos Ou moscavinho 	 . llrusqu& e LlIges ; , ~	 , ,:f=c~~Sde peixe para \lola ou cola de peixe 
Banha beneliciada 
BlIllha não beneficiada 
8anha relinada, nas condições do nec_ 860, da 1915 

Carne de porco salgada 

Cru de marisoo 

Cera 

Chilre. int.lroa 

Camisa de meia 

clIre! cm casca . 

Café'chumbado OBSERVAÇOES 
Couro" crú, seco ou solgadl.l l-são coo"lderadHs c •••s de primeIra classe 08 que
C'ina animal g!rlir~m .cóm capital de cem 'contos de réIs para cim .. ; de 
!1:steir,6s'de junco ou tabúa, segunda cl...e ss girarem. com capital de. d.ez...."conto. 
Farinha de "rarUla ' de réis até. cem ~xclusiv.,;. de terceira classe, ~s 
Farinha rle mandioca 001n":81>:1I1I1 de clnco'conlos de 'réis até., dez 
Farinha llU(rl!i"a a6 que girarem <om capital de 
FeIjão c(lntos, excluslve; e de quinta, 
Fosloro. neg~clo. cujo capital for menor de 
Famo em lolha 
Famo, preparados de 

,Fu.mo em corda .. . 	 págarlio'8 metade da taxa:~:!l~:~~~B~~'~;!;~~i~j que aolÍlercJaremsómenle 
, Gordura ou temperos para cosinha ! que comerolaram .ómente oom be: 

'4:ervas medlci~ai$ e fumo, sujeitas a08 bnpostos lnt.gral. 
Lln~ulçil 

Alé 201ooci 

de 21S. li 30$000 

de Sll a 40$000 

de 4:$. 60$000. 

d!\! 61$. ,,80$000 

qQ e:: 11 \00$1100; 

de 100S a lSo'óóo 

de' 151' a 200$000 

de 201$. 2ôo$oo0 

de 2õlS li 300$000 

de 301$ a 35otooo 

de' SSI$. 4ooSótlo 

de 401$ a tio, 1003 

de 501$ a 600$000 

de 601$ a 700Sooo 

de 701$ a aoo$ooo 

de 801 $ a ,'900$000 

.de 901$ li 1;00$0000 


'- -" -; ': - - - -~ - -
. ;AI 1aXa8 Pata.08 predlll8 de "'valot íooativo 8uperior a 

1:000$000 .arao acrê8cldaa de mal/r"-2$OOJ para eagotos .. 
3$000 pora agua, em' cllàa aumento de 200Sooo ou fraç!!.o 
do valor locativo meDIai. 

TABELA.N. V 

Lei n.1Jiii1J, de 28 de outUbrD de 1926 


1) Auto-onibus <le pa'lageiros, de 

alllgoalou. frete: 


al com capacidade até 12 pa_gelroll 3CoSOJO

b) com capacidade além de 12 passageiros 4Oo$G00

2) Auto·camlnhões de oarg8, dI)


aluguel ou' frete: 

até 1 10nelaM 
 • 200iOOOgj até I 112 toneladas 2'20$000

c) 	 até 2 toneladas 240$OGO 
d) 3OOS0oo
e) 	 !l: NCC~~::: 400ilooO 

.. 
a. 	 3) Auto-caminhões de carga ou 

uso parll~ular: .: 
a) 	 até I ISOSQOO.
b) até' 	 200$000
c) 	 até 2 toneladas 220SOOO 
~\ lIfé a toneladaa ~80S0OO
;) até 5 toneladas 380.0:lO 

4) 	 Automovels~ 

de aluguel ou frete 150$1)1)0
~~ de uso partloular 130S000 

5) Carros, carroçast CUl'retões e ou· 


troa velculos do tração animal: 	 '. 
a) 	 de aluguel ou Irete, de 4 rodas, 


puxado por aulmais, eom carga

superior a I.líOO quilos 12~·S·. 00' 


b) 	 de aluguel ou !rete, dc 4 rOdll&, 

puxado por 2 ou mala anbnais, 

com oarga lnterlor a 1.500 quilos ~()$OOO 


c) de aluguel ou frete. de 2 rodas, 

puxado por um ou dois animais 50S0JO 


d) de uso particular, de 4 rodss, pu

xado por 2 ou maia animais 40$000 


e) de uso particular, de 2 rodás, pu· 

xaôo por úm ou dois animais 30\>000 


6) 	 CarteS', carroças, carretões e outrvs 

velculos de traçA0 animal de uso 

dos lavradares, quando transitarem 

em estrada. publicas estaduais ou 
municipais 10S00~' 

7) Motocicletas: 
n) de aluguel, com ou sem s!oI'osr 305000 

~ 

b) de uso particular :'$00(; ,
8) Bicicletas: 

fi) de aluguel l(IS0'lf! 

r} de DIIO parttcular 5$000"
.. 

CLAUSULAS 

la) Ficam isentos desta taxa: 


a) 	 os velculos destinados 80 ser~90 publico Indo.ul, 

estadual ou munioipal, quando forem custeados 

por verbas expressamente determinadllll em leI. 


b) .as biclclet•• ou motocicleta. doa estatetas do te· 

legrafo e correio, do. alunos das escolas prima. 


c) postais

elros.. 


2a.) rodas. e 

eixo flxo; qúe'Uverem os aros de largura superior· , 

a seis centlmelros e 08 de 4 rOdas. que ~:r:: f 


38.) 

48.) 

50.) 
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I!.~s:.a'; !; :..O~S::S ItSDURD~;D8.ESTADnD~siHTICAlARI•• 
Continuamemvigor as tabelas us. VI anexas as ~orçamentariàs us. 1.566, de 6dê novembro de Movn~~nto'; ~~TesÓUrâtla.;ein'28 de 

1926. 1•.603, de 17 de outubro de 19&7. 1.638, de jj de outubro de 1928, 1.611, de 16 de outubro de 'de'z"'e"m"""~',ld'e, t9'!rt " 
1929 e decreto :n. 21. de 31 de dezembro de 1930 com os segtt.intes acrescimos:" ,1Il"O 0.11 

ii----~-------------------------~----~~~~~~~~~~--~--II ' RECEB»fENTOST A X A F 1 X Á---" I Aenda extra'àrdlnaria,' " 

li, s. ffUdstt I ._. on"-:8-1T~!., MonteftlO ' 

·1"lllrias e Prlfissles 	 '.~ ........ *1 Outras I "" "'fi Cepo. to. 

,BIatm, cidades' VUas lngares '11I1IaI: 

E_____~L_______________~______•______~L.----4_~.:f~f~I:~~~----~----~------~_JI~dO~erlor 

GRAVATAs" LIGAS E CINTAS-fabrica de: 
la. elalle-eom capll,ol de mal" de 50:000$000 


5O:O:s:!.U:;i:ec.plla! de ~ dê 2.:006$000 até 

. lia. c~ caplla! de maia de S:(l()()$(I(iO até 


25:ooo$oo.olllclul.. ,. 

D_ elMH,-IlOlll,capflal,àt6 .5:OOII$OIlO 

,,'Ma", por 0PeruI0 


GRA~~LIGAS E ClNTAS- mercador ~e - veja 


j'LlSSES OU ,TIRAS BORDADAS. OU FILOIlS,OU REN
, D"S-Il~.: 


1.. ctaue-eom capHalaelma de 5O:OOOSO:0 2....1 

2a. cl___com capltal'de 10:000$000 a 50:000$000 	 ~4·1.. 

24"l0 
MaU, por openmo ' 

311. cIaINIe-cOIll capltal,~e meDo. de 10:000$000 

PONTO RUSSO OU CADARCO-rabrlca de: 
1.. elule-ttmdo cem (100) teuea ou ma~ 	 42°\0 
2L ctaue...,telldo de clllcoellla (50) a noventa eno~ 

2....1.Ye (99) teareI . 
311. claue-ttndo de mie (20) a qUlU'enta e nove 

(49) teIU'aII . 24°\ 

4a. eI .....tendo de one(lI)adezenove (19)teares 7°1 

511. eI~leDdo dez (lO) teares eu menol 	 7°\ 

! lIlRGOClOS olJ~~fç~ ESPECIFICADOS-es" 
SALDO PARA o OIA 29 , crltorle de ' 	 42°1. 

, Ob-t:lI":- A esta trlbllt8çlo lambem 0110 8lljeltoa 	 1 
o08 elcrltorlos de emprezas colonIZado-	 SALDOS para ó dia 29 de Dezembro de t931. 

, : na, quer clm, quer comercial •• , ! Ne TeaaurarlA' - , ' " , 
PESCADO-me~r de De Depositos 30:867$221' ' 
Ob_çiies:~o luentoe deite trtbuto (Il! pescado· 	 I Do ~Iol!tepio· 36:8175918 

, 	 NS prollallona\a e qundo deyidamente I Do Estado Ib2:602S~~3
matriculados_ ' Na Bana> do llrallJ ., .,I IAPARELHO DE RADIO-collltrllter de 	 - Do Eslado 6.414:351 StÓO 

Matl. por operulo 	 De Depositas 154:0S2$100 '.
tOOSOO~ 70S0t7oro; -mercador de 	 00 Montetb 100:000$00050S00- 40$00 i'l 

TOBNElRAS E REGISTRO DE METAL-Iabrlca de: 10TALRS. 
I - concertador de 

2.1°10la. clgse-com capital superior a 50:0005000 	 Lino Soncini Luiz Melo ~' 24. claaae-com capital de 20:0005000 a 50:000$000 	 24°10 Tesonreiro Visto2i·lolia. cluse-com caplla! abaixo de 20: 00$000 
• Maia. por operario 1 PREFElTlIRa DE 

Movimento da 'Te!mu,rarle 
(Decreio 11.'<48, ole \5 de setembro de 1931)- A cobrança do impoate de Indu8lrl811 e profissões exigido IiOS ma.· de dezembro• clltel de jol88, ou fazendas. nU roupas leltaF, ou objetes de armarlnbos, coutinua a ser ,de dois contos do réis .... , . 

12..ocrotooo) a .. ualspara os maacatea 'lUA não yenderem a prestações e de dois contos e duzentes mil reis. . . . . ... , Ii'IECEBIMENTOS 
(2:20o$ooo)aó)lals p.ra 08 que venderem li prestações,alem do selo da licença anual, constanle'dos ns. 15 " l6 ,do ~ ~'de Sald" do dia 2. (em cal..)
tabela 11 do regulamento do selo estadual, baixado pelo decreto n. li. dI> !l de fevereiro de"1930. -Os m!llloa"t.ea paga- D,v.da oh•• 
rlio o I.mposto e licença antes de Iniciarem o ex.rcíclo da pro!lssAo. a contar do primeiro dia do m~8 em que come- W:~i.i"1:;::'. 
çarem a DI&llCatear, podendo cobrado em proporção 110 tempo em que pretenderem 'mascatear, tempo 'os- lod. c profi,,'.
te nunca inlerlor a dois meses e endo I1l1ver no seu "omputo fração de m~s.-O selo da licença anusl é devi- Taxa de qulta"o
do Intcgralwtinte, sendo porem a considerada VlIIida unicamente durante o tempo peta qual 101 pago e 'mposto T ..a de expedl",t.
de j~dU8~88 e proliBEões, o que d~vera. ser mencionado na referida licença e comprovado mediante a e.xibiçãO do ~~~J~~m:~{:n~i~:'í~naçõM
talllo de paglllllente do Imposto.-O Inicio da prellooAo de mascate Bem o pagamento do respectivo Imposto e licença "nU" p'" mó" d. pag.. m'.I. 
sujelta"os:lnJratores,.a multa de 2oofooo 11 500$000, alem do imposlo de ludustriss e profissões e IIcençu.- O Imposto e Taxa de ,",o",lruç'o
llcelloa para mascate silo devidos por individuo, não podendo 8 licença ser extralda para sociedBde oU companhla.= Ta," " ..I",la 
A' licença se'rà colada" fotografia do maseste licenciado, sobre 8 qual o exalor, que conceder 8 licença, deverã por 
a na BRI.... tura.=Para o deito da cçlmlnça ,do imposto e da licença de que trata o presente deere',o são tambem 


'coDllderados maseates, os 'vendedores de mercadorias na via publica" 


OBSERVAÇÜES GERAIS ---\-----------------------


Conllnuam em vigor 89 :~ervaQõ"" da tabela n. VI dal 
anas atrlbuiç~~~:)LVE: Prefeilura Municjpal de 


lei nÀ~::~e~~e~~:e ~~v:~~~~a~~ii~~ tabela em vigor I NOMBAR Leonida~ Bra~- Florioliopolis 

na.s Ferragens, Mercador por grosso OU grande escala de I' co e Roland Onell ~dl-
'U sel!1llntes:. . ' 	 son pataexercerem. mIe- E D I T A L 

O:BSERVAÇÕES: la.) - Nas cidades de Porto Uniiío e rinamente, as funções de 
~larra, oer fio .~ to"as lixas cobradas com o abatimento de: membros do Conselho CONCURRENC1A P,\RA A 

250to(vlnte e CinCO por cente). . 'I Consultivo no Municiplo CO:iSTRUÇlO DE DUAS


28.) - Os mercadores de frutas prodUZIdas no Estado. d S F' PO:iTES NA. ESTlnD ,\ 
bem a!elm 08 vendedores.plllntadores, eSluo isentos de.te e !lo r~nClSCo, durao-', oÀS .TRES PONTE~; OS encontros se,ih de t:v" M~lrem
imposto. te o Impedimento dos Srs. - lllfi. d. pedIa ou d. coneMO' I Prer itu·a 

311.) _ Nas praias balncarias, pag6r~o as casas de pas- IOto Selinke e ~Inrcos Por ordem do sr. dr. Pl'cfci o devend', UI) primeiro C"", ser, 9 de .,,~ _V"V,' 
to ou restaurantes que recebam hospe~es e pensionistas, a ~ Gorresen. de Flo:ianullolh:) fica prvrr gada usada, ~ arglmas,~a de c:i!l:ento I• melade das taxas da tabela, na rubrica Ontros lunares\, Palacio do Gov'rno em alé o dia 11 d,) Janeho I', ..xj, e a,e", 	 Chal. 
e 08 boteis "as mesmas condições, a metade das taxas da FI ., I' 78 e d 'd mo, às 14 hora,. conc'trfoncla A' ••taca', d"vc,n" ser era

~ 48. classe da. !abe)a. OflanOpO 15. - e e~ publica vara tt. CGn~tfuç~o du vadas 11.té ubtcl' Il négJ I,dil!ada -.------~.~,-_..
O Secretario d'Eslado do. Negoclos da j<'azénda, Viação, zembro de 1931. • d••s pOlltes d. cone,.!o ",m"do, vell. li,rm"I", '."do·'. em vis I e'-'ITA 

Obras PublicBs e Agricultura as&lm o faça executar. PtolDm.tI d. A'Ísis Brasil na estrada daf> Tres POll'-tS. ta o -sisti;:nu. de cravi'l~ào e a car '1)

PALACIO DO GOVERNO, em FlorianopoU., 28 de de-\ ,Uallool Peáro Silveira As propustas: d,Vérão, vir a- g. a sUlo,.ta::. , i Te'.ouTO ,cio , 
zembro de 19iH. - Qompanhad;lS de: i) ptll)eto IJf As }Jr!lllo,tll.s tU Si.!r"{l toJlD3-j 

(Ass.) Ftolomeu de Assis Brasil RESOLUÇÃO N,121'1' '8 eg- d.. tlll oOll.lder.~~o medi>at., 
CandidQ de Oliveira_Ramos I O Gtlneral Ptolomeu de pela o comprootl••• de na. har.r I 

.AS&tS Brasil, Interventor memorial descritivo com os cal ~nt~~~~~:~l1~oTlãt~~::~o dur'inte T!uro 
, , ", , : 'Federa! nu Estado de onlo. .x~l!catl.os e des.nbos Cada .un.nrrente de.erâ dej>tl- sub-dlretor 

R.ESOLU,ÇÃO N. 1217 Ide apurar os itens da de ISanta CatarIna. no uso' •• , .. dos; S), des.riml ,.ç~o da sitar, oom, cauçAo, na Tesoura- blleo 
"' "I p"""j" nnncia contra Atenor da das suas att'ibuições, qualtdade doS materi.l. a empre- ria da Prol.ilura d. F10d.nopo.,

O Genera _ to omeu Deus de Souza Lobo fun-j RESOLVE: gar, desagem do.conerete , ~.tu- 118, no alo d,a .pr.s.n~çlI.. das 
de,AssiS ijrasll, lnterven· ctonario daDelegact~Fts NOMEAR O auxiliar reza da. al1On.".', c,rdlç(!'. p"'poSlas, nlll:pnrlane.a de ~•. ,xror Federal no Estado de . - i é . .. de pagamento, .te. 500$000 (qll!..hentos mil re'.r. 

, C' 1Í1.ri1là no' uso cal do Tesouro NaCional, t cmco da Diretoria de ',Par. o ealeulo, •• t.lico,. d ••." que I,,·, ••,i, devIl'v!da pos.e-
S ta411, a ." . , ,uestaCapltal. IHigiene Artur da Gama tilO,'.I' adotadas 'as segulute. dorment.. . ' 
das" suas atribniQi!es 6 1 Pala,cio do Govêrno,em,LoDO d'Eça para exerce~ ••!gas:a)'cargalll,ovel: um eom~O 
aténdendo.1Í. solfcitaç,o F1or1anopolis 28 de de-lo cargo de Secretario da presor de 10 tonelada., tipo co' fll' 
da.Comissl!.o, de, COl'l'ei·'zembro de 1931 imesma repartição, ora mum; /;) carg~ tl',lforme: alem ' 
çiO Mministrativa, I' Iotolomeu •• Ànllllmll Ivago com o falecimento ~~m~~':np~oP.~~::tr~i~:: ~: ~: 
"RESOLVE nomear os ~ Manoel Pedro Silveira Ido respectivo funcionado ~.brecarga Uniforme de «Jb kl- Çao 

S~. J:9ão. AI!)!ln!8ra daI - Iefetivo. 105-PO,'1II2:,' , , A 


, CUllha,.,Dr. Arão ,Rebelo RESOLUÇÃO N. 1218 Palacio do Govêroo em a largura relto 

,,:' eCapit!lo Antonio Martins' O Genel'alPtolomeu de Florlanopolis 28 de' de. .' p,rll' ,o pO'~"t':-

'f ;"';H~"~08 Santoil p'araconsti-' Assis Brasil lilterventorl zemb d 1931 trao'tlode 2.40m. pa- TeU n Ill. 
~,,~ " " i i:,i~' ir C i s'" de' F d 1 E' t d d S 1'0 e. I,'a pAs••!o de pôde.tee., ou S"
~{:" ,;.,,:,,:)[.:*n em a. om E_"o e erB JOIo S a o e an- ' Ploom•• d. ".01. rr •• 1I Iam 1.21m. par. C,da p'$le!o 
; __ \. , 'r SindicanCia encarregada ta Catal'lna. no uso das Manoel Pedro Silveira .bleral. . . 

C~' 
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.022:'67$108 

781 ;(l2iS050 


',196:268$264 
1.077:764$61,3 
2.781:728$""'0 

, :232:IT5S715 
S39:7il$100 
82:<J9IS700 


171:041$700 Junta 

19~:t96t100 IlumInação 


Pessoal Inativo 

9:270$118 Correspondencia postal e leleg",fica 

2:137$212 Impressão e publicação ' 

5:035$3S0 13.7SO:912$646 Despl!sas judiciarias

Despesas diversas 
28i:82í>$108 Despesas eventuais 

300:OOOSOOO Exercicios lindos 

248:852$205 Sen'iço da Dívida Passiva 

1I26:Q3a$860 1.762:7101371 Aplicação da renda especial , 


Credito especial-Decreto n. 26. de 18[5[1931 

- resgate do saldo de uma nota pro


164:a11$13D missora descontada no Banco Nacio.Qal 

75:6IllS()OO 2MM9S,139 15.75H8tflS6 do Comercio em 22 de dezembro de 


192'i SO:OOO$OOO4::I5:':86.J~e 
9. 5,20:709t~2 

556:000$2641 lU.U'I!):7lq:1l. 

do 

492:622$051 

1.033:195$136 


2:685$121 


760:ISOI493 

74:21:lf815 

29:704$329 

!m.I, Secção de 'Escrituraçiio do Tesouro do Eslado de Santa Calariú.,em 26 de 
~ liallllldl Ibro de 19~1. . 

4"iaD aDe interes
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......Iç. de pe~g.I... e;.ee oeP.tiee 

P41L4 O NORTE I P.4R4 O . ..::S..;;;Ul~____I. 


_ ",' --.i'--'J>'\_ 

'PIquete l'l'ASSUCE uhlrá. 29 40 correnta IPaq-ete rrAPURA salúrú 31 do correnta Orpniu ~ e orçame.k!t...ae.nep-re da,.,... para: 
.dmioiatraçl.o e fisc:alizaçao ele COIlftrIICÇIieI. ' 

Rio Grand. ProIi..iooail rompetentêí" e ccmcienclosos pirá, 
Pelu,.. empreitada ele lnIbaIhoI rapido.. l!COIIOIDÍcoI 

e PUlI1lÍdoa. 'h 

Refer,,1lCia1 de Porto-Alcgte, Uruguoiana, San, 
lo Mario, [laqul, Laguna. Blumeilau li oulru

FLORlANOPOL1S 
f ....t.lTAPACY ..hlrl31-do corrente PM1P"'IueterrAPACY sahlrf.. 29 do eOlTenle iií4-JOINVILE, 18 TELEFONE :a504
ltajalut poro: Imblt."" 

Paraucu'ADto_ Instalações 
801110s 

111. SebaatIIo Industriãis 
RI. de JOIIeIro 

l"RE"'e DE CARGUEIRO FRETE"DE CARGUEIRO 

.............. •---'o, atê. _a da oaLôda doo poqael... , DElEGACIA FISCAL
AVISO: A......... _ .. dia da ..bida doo poqoIIboII, ".w. d. ~d..,_iaa.. ' 

A bonlz_ d. ?:do, denrá .., _que _ Anwe.. da COIIIpoIlbia... _ da, E numero do no

EDITAL N. 8 vo telefone do, escri
torio do dr. 

.aL;da" <Ióí 1"!'I'I"leJ, .té"':I7 ...... para... coecIuzido ar-lo para boriIo ..' 
~- De ordem do sr.PAlIA lUJ.S INFOlUUÇOES COli O AGENTE ' Fiscal do Tesouro Pedro de Nõura 

J. Sanws (5arôDsD neste Estado, faço ferro
"'____.L' T I E . mais uma vez, para ADVOGADORua .....,....,meiro Malra-33 11. 1250.. nd. Tel. Coslelf_ cimento de quem Int.oressarl 

k 
possa, que pelQ sr. Rua TraJano.lo 
me Weber, residenie em 
jal, em petição datada de • 
de março do ano p. pessa- Fapça Publica 
co, foi requerida por alara, 1 _

Ime:tto perpeluo uma area àe CONSELHO DE ADMINISTRAÇÁO 
terreno de m.uinba, no lo· , - 

Empresa N. de Navegação Hoepo e 
TRANSPORTE, BÁ..l'lDO D~ ASSAG ElROS E DE CARGAS COM,OS PAQUETES gar Praia, do municlp'o de I EDlTAL• ~amboriú, medindo 1161,6 , • CARL HOEPCKE, AN NA e MAX metros quadradc~ com fren- Concurrencia Administrativa 


te ao mar, ollde ~ede 35 30 '- • C 

SAHIDAS MENSAES DE SEUS VAPORES DO PORTO DE metros; faz fundos em ter;as, r.!!r ~~~~:; t~p:~' J:~r~i.~, pr~:


FLORlANOPOLIS do requerente, extremando a sideu!e do C. A, desta corpora

N W com marinhas ocupa· ção. laço publlc<>. q o, a !'.rtj. 


Linha das per Hermann Passhold e de hoje, até o dia 20 do corre0'
LI••a Fl'OUS,-RIO DE JANEIRO FPOL!S-PARANA~UA'IuSE ' !eILlnhaescalando por ltajahy, S.•ranclsco • ..cal.ndo por ltajahy. ' FLORIANOPOLIS a • Cv0?'t terras requerl- dá 

SanloS. Slio Franeisco. LAOUNA das por 10 ar I(lein. E. co· d. 


-------------.....i--- mo tivessem em;tido pare.:er· to 

Paque!e .CARL HOEPCKE. dia '\. Paquete -MAX. Paquete "MAX'. favoravel os departamentos tua. orante o exereíeio de 

Paquete <ANNA. d1a 8 de que tratam cs arllgos 3 1932, ficando marcado o di. 2J 

Pequei••CARi. HOEPCKE. dia 16 dias 6.20 dias 2.12, 17 e 27 e 4. do Decreto n. 4.105' doretrido mês. ás 14 horas. 

Paquete -ANNA· di. 2S S h'd c. "" S h .. 1 d~ 22 de f~vereiro de 1868: ~':~t: aJ;:::;:ctr.~~ ~~~~~~!':.~

_Sa;......h__id_..;......ú___7;......ho_r_a.;......da;......m_._nh_~___....:...__a_! as ... ~" horas a Idas"2 horas. sem Impugnação alguma, vai te.. I'-__.....::::...:;.:.;:...:..::......~ 
ser deferida a sua petição, si As norm•• a s.rem obledda. 


AVISO Todo o m"vimento de passageiros e cargas é feito pelo trapiche Rita Maria denlro do prazo de trinta na presente .concu"encia e, as 

PA~ACEl\S: En. VÍlta da grande procura de accommodações em nossos vapem dias, a contar desta data. não ~~'f~c:~v~~\~!~:p,~~.;ã~a!"~l::

C:IlJllJllullÍcarr os aOI sn. interessados que só assumiremos'compromisso com commodo lôr apresentado protesto ou poslçfio dos interessado., que 

"GIl reservados. até ao meio dia da sahida dos IlOSSOS vapores. reclamação qU,e embarace a pod rã" procurar tl·d, S vs U!.s \ 


concessao redlda,-não sen- uteis úa. 14 á, 16 horas..f cild dEMBARQUE: p,.'a a' i a e do servi~o só daremos ordem de embarque ao do t mada em consideração QJartel em E!orlanopoh, 3 

meio dia da lebida ·dosnollS()s vaporeS-paSS8gem, freIes, ordem de embarque e de· a reclamação que fôr apre- de D<zembro dó 1931. 

Ira. infOlmasoee. COlU OI proprietariOl sentada depr,iS de. decorrido 'Antonio de Lar. l/ibus 


o'prazo neste eshpulado.

Para que 111\0 Se alegue 'éIJ~~NTE ALMOXARlfE PA·
Carlos H08'Pcke s. A. igricrancia, publica.se o pre· 


sente edital, duraot. ti'lnta 

vezes consecutiva', como es- Precis\ de lenha em ló,o. ?
........................_......... 
tabelece a lei 

Comadorla da D.legaci., Mandaremos á suare,id<nria 

1 ,CiRe -Teatro ~'Centro Popula.r" I Florianopolls, em 7 de úe- 1:: ,ó 'pedir a 
sembro de 1931. 

o mal. h........~ """'*, OOftttrtot•• ~tldo Pilo flmlli.. ~.II ttd.m I r"pelta 
 SimlJeS &Cla Uda.o 1, escrilurarlo 

HoJe - 3a. feira, 29 d., t.Wzemóro DIA 30 ---4.... feira---DIA30 j. Luperclo Lopes 


A's S t12 horas SeJn Novida.de 
no Front Lotesá. venda 

Grandiosa reprise com uma -no-ACILADA copia completamente dialogada 
Da Fox-MOvtetone 

A obra prima da Pasto do Gadoc:o~aIO~;;c::R~m~~'i~~s Universal 
fslão sendo \'endidos. por pl\'!ÇOS baratia·imos. lotca 

AguardeDl.o de leml" no aprazivel Iogar Paslo do Gado, distt:loO Corajoso Jailo Peeel. ' Valentes á força , Tratar com Antonio Ferreira. H. Mendonça e 
CODl. SUDI. Suaunervllle l'OX-fIlNE !alro (aliado. 

Da Universal _e A planta acha·se exposta na montrll da Farmacv. 
..._ ............................... 4OOema. 
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8 REPUBLlCA -Florlanopolis, terça-feira 29 dá dezembro de 1931 
~!=2X;=;F~~'~Il~f==til5I~I~ni:§!.l#iI,I~JC=::e=I~~I=:r=:>I~I~1=:r=:>!<=í'2i§ l1jJ 

l Loteria do Estado de Sergipe I 

i Cc»n.cessíon.a.rl.C»B •• Angelo M. La Porta --It 1:1a.' '. !., 

corda com o contracto regl$!rado na Junta CommerClal de Santa Ca. ". . - . '. .. '. . • 

. tharina, .oh. o regis~o numero 346 d: 24 de Abril de 1924, '. '~~... .......•..• Premio maior l.oo:oooS 
~~. 080. de I, de Janeiro de 1931 ecerl:ldao IOb n. 2.100 de 16 de,' . 


Fe"ereiro de 193\ daÍilst"Uaçllo de uma fdial na Cidade ce Arata· , ...•• Ex'racc.a-O 31 de dezembro de 1931 

jú, Capital do Estado de Sergipe. 	 /' 

::a::-L.A.N"O à ............ 

18.000 bilhete, a 18$':'3a 	 32~:000$ o. bilhet•• tr•••• I.p...... Im•••m d. 

~ me::: ::r~::,::2;: prMl\J' 	 2~:i Santa Catharína~ 
~' 	 t premIu de PREMIOS 100:000$ •••a marca acha.... regi....d. n. f6rm. 

1 1~;~~ da lei e parlenoe a firm.·AI&ELUL LftrQIT& I Clt 
t l1:O00$ a••im Gomo .....1.....~ 
 6 	 1'')()()$ 6:000$ 


10 	 500$ R . h d . L t .5:!AlO$ 

~ ~~ " ,. 	 r;j ~~~~I A am a as o eflas 
11.1 1!,CO premo 2 U A d" 10 prime:,.. premJ". a 40S 72,000$ extràcç6es em ..1Iracajú â Rua J.A. P•••D.J 123 !1ui ~ premQ' no tntal de Rs. 2i3:owt i
~ Gs 'lIhlllS liI dlVldld.s .m ....I..H .tl$100 	 :~ndereço lelegraphico da matriz" /illal •••• LOTERIA· . 

H. vendo rop.Uç!o nQ$ 2 ultlmo$ algarismo! do qualquer dos sete p !meito> l>remÍOl N B .,_ Lo' "' filial d Lot . do Es d d San ...._.L·
assarIa 01_1 numeres lmr::cdiatamente superiores. 	 . • c.sta lena dO ç a ena ta o e ta '-..dlmaRDI.I~I p 

@1~~~~~~:=:r=:>i~~~!L~I~I~I~l=:r=:>I~I=:r=:>~~~ 

l?orsini • jrmão'-;I I [II r~ ~ n~ fP [ K I 1/I I~~~:~~~~~~~!~~~~~~i 
CObf,)TRllCTORBS 	 I ~ suas compras sem primeíro visitar a :exposlçtlo. da ~ SECÇÃO DE MACHINAS 

P...J.ctoe • .rç_••nid. 
FLORIANOPOLIS I ~ Casa Miscellaneal

Con.trucções civis e hydraulk'ls " 
FILIA!!S EM, BLUMENAU, SJ\O I'IlANCISCO, LAO\JN.l I I A' RUA Jo4.0 PINTO N. 23 e 25 (En1ren-1

11 LAGI!S. te ao Thesouro do Estado' •Esnll~l· p01Jfe J(e rcílio .cu~, 	 Onde podem d~uírir por pro,os Inferloros que
qualquer outra parte. !<ldos os &rUgos • concernentes


(LADO 00 CONTlNENTE) LOCOMOVEIS , electrleidade, t.es como: Lampadas de todas: .. ,qu... 

F ••••••• " ............. 1 ~ lidades, fogareiros, ferros de engomar, ab.t-iours,~.tc.
CAIXIl POSTAI. rn 	 ~ arügos para Radlum; .rUgo para ese,1,to'iOi fllu para 'í 

cnJ. 'Ce/egraphico Corslní 	 ~ :;r:'C::~o:o:e~::fr~~~:.,dial'l~h~~ m~~: ~ 

I r... assuearei..., brinquedos grande variedade. Porfu- I 
marias, bljoutedas, artigos de alnmlniuns:d4 todasasfLORlANOPOLl5 	 quaUdadt's e mais uma Infinià.&de de artigos proprios ~ 

~ pàra: presentes que •.,.1. dllllcil lnau",..... ! 
~ COMPRAR N.~ .. 

I Casa MilcBllanaa· IAdega "Pezzi" redunda. em prO~!)lto proprl'it porque o lemma 
desta el1$a é vender barato ltU3 Ve111ef muito~DL ETTORE PEZZI _... CAXIAS 

Elt.lHtKlmento vlnlnll fundadl em: 18 IM Outubnllt UJ2.1 Vieira a Unhar.. Lda. 

Fabricante dus Afamados vinhos "Perdignelroc e H.1r.. 


. bern braoc<J tipo Reno e Oraspa 
j 

Engarrafa_ento es_erado ~~~~~~~~~~~~~~~~~h~~~~~1 
PRODUTOS DF. PURA GVA.ARTiGO SELECIONADO 
....._i••• (10m medalha. de OUI"O na. oxpoaiç6•• 


... C.nt.nal"lo em C.xi••, Porto Alegre c na 

Internaclon;1f de Ant......,.la (Bollie.) 


PREFERIR SEMP~E ESTAS MARCAS 

E' BEBER VINHOS DE PURA UVA 


Representantepara 5_ Ca1arlna SyriauoT.AthBrino i IrmãoGUSTAVO D!t COSTA PEREIRA MOTOlll!S A f.XPLOSJ\O MARCA]_0"0'.Rua Tiradentes n. 12 toMMlss6IS-REPllESENTAÇI)ESEtoNTA PROPRIA. 

F~oria.nopolls ;::~MOTORes EtECTRlCOS:·AECb Rua Conselheiro MArra n" 29 

EnILTeL: A11IE1UNO.(;aIxa PosfaJ,. t02 
FLORllIOPOLlS'-SIA.CIINARfll 

~:~~~u~:físe Força 	 das In1ustrl:S8~;d;;sF.' lataruZ8 
'Imhl 1ft I' • di eg.. , .... ,.... li IInl 111 FarinhadelrigoLD.leCLAllDlAedéiltaiíUtip.

Para concertos e instalações-Os pedidos 

devem ser feilos DO Escritorio (Secção de Re- .athl•.,I•••1<01.., "" .."r""I, .....·0«.1.... _d'lr••~ : da Stal.lda.rd OI·I·.eo·.Í1Ip···~.·ny· ". OrA.B•.'rB'I"I: 

clamações), á Praça Quinze de Novembro, 19 III 11 . • 
(sObrado), até âs 17 horas, ~:~~:.:::"~:~~::"::'~'::~:"'"__"''''M'___" Gazolioa SIA.DARD e kero:r:e'-e .lACARt. 
=ase~af!ffo~ep:foz tel=?o~:-;;~SI~~~~~Su d:~ :GO'Ça......... o~I.._." ..I............ da ranair \dO,' ilS. Á. 
parte terrea do edificlo da Companhia. local , ••.•• , .. _-	 ..- __a .......;'d··e' ...... ...... .' ... ;.•'.........•
................__
ss!t'lnalado por uma lampada elelrlca, até 	 ""__"'-' ...__ 

_àsR~~~~~~es urgentes, depois das 2f horas AVEI A S.IIH I 	 Aviões ldlS"lSlIllIlijarriji' Im!'~rlfSII 
deverão ser feitas pelo tdetone n. 1218, (re- Provai·. ê preIerila Preeisa de I~ "m FBCHAMBNTO DAS'MALAS'A'81IHORAS 
,s1~nCill'àO sr. Cascaes). E' naCional porem é !lIo boa tÓfOl ~ . TOPÃS AI! SEXTA5-= 00 SI1L PARÁ O 

' . ou melhor que a estrangeira Mand-remos li lUa eRA """O D S MALA Companhla possue um grande sorlimtnto de E' mais barata 50.'.. . FE ME". A AS A'S 20 HORAS OI> 

amplldlls de varias inlensidades e voltagens Seja patriota t reside.m:ia. . QUINTA-FEIRA. 

póra atender aos consumidores dos dIstritos não seja ladrão Ide seu E $6 pedI< 11 Sm6es 'Recebe IJIIssageiros e encomendas ~ 

e zonJS onde na linhas de distribuição, com proprio bolso LtJa & Ca Veode_ ........ pua .. N...... 1_11" (ma 


oUegens diferentes 1I1lP~l!SENTANTe NESTe ESTADO l' 'T.I.,h••• 1••10 I:A:J.nnl~nnliljjJii.nnl.nRiV:11

~lIJel~'~*i~'lj**'*i*~~*i~~~:+I,~ran~~[**j~ Post,\Jo8ê42F'_FLORI",,,oP.JLli • GIa'l'll1ll .'.;..'__.;..... ____-'
"'i 	 CaIu 
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